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Met deze brief informeren wij u over het verloop van de inkoopprocedures Gecertificeerde
Instellingen (GI)1, wettelijke en niet-wettelijke taken, het Crisisinterventieteam2 en het Expertiseteam
Complexe Zorg3.
Inkoopprocedure Gecertificeerde Instellingen
Op grond van artikel 3.2 lid 1 van de Jeugdwet mag een jeugdbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering uitsluitend worden uitgevoerd door een daar toe gecertificeerde instelling, de
GI. Ter uitvoering van dit beleid hebben de tien gemeenten in de regio Haaglanden
raamovereenkomsten gesloten met de GI’s.
Jeugdbeschermingsmaatregelen zijn maatregelen waarbij ouders geheel of gedeeltelijk het ouderlijk
gezag kwijt raken, omdat de zorgen over de veiligheid van hun kind(eren) groot zijn. Deze
maatregelen betreffen: onder toezichtstelling en voogdij.
Jeugdreclassering betreft begeleiding door een medewerker van een Gecertificeerde Instelling van
Jeugdige(n) die een strafbaar feit hebben gepleegd.
Naast deze wettelijke taken op grond van artikel 3.2 lid 1 van de Jeugdwet hebben de GI’s die
werkzaam zijn in de regio Haaglanden, ook de taak om een preventieve
jeugdbeschermingsmaatregel uit te voeren.
De raamovereenkomst met één GI heeft bovendien betrekking op twee specifieke taken, namelijk
het Crisisinterventieteam en het Expertiseteam complexe zorg. Het Crisisinterventieteam is 24/7
beschikbaar en komt in actie als de veiligheid van een jeugdige acuut in gevaar is. Het
Expertiseteam Complexe Zorg heeft twee taken, dit is de zorgbemiddeling en de
plaatsingscoördinatie ten behoeve van de jeugdhulp plus.
Omdat de contracten per 31 december 2019 afliepen en niet verlengd konden worden, is begin 2019
gestart met de voorbereidingen van de inkoop GI. Op 16 april 2019 hebben de colleges de
inhoudelijke kaders vastgesteld voor de regionale inkoop GI en aan het Inkoopbureau H-10 de
opdracht gegeven voor de inkoop van:
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Gecertificeerde instellingen worden van overheidswege gecertificeerd om maatregelen in het kader van de
jeugdreclassering en jeugdbescherming te mogen uitvoeren.
2 Het Crisisinterventieteam is 24/7 beschikbaar en komt als vooruitgeschoven post van de gemeentelijke wijkteams
in actie als de veiligheid van een jeugdige acuut in gevaar is.
3 Het Expertiseteam heeft twee taken, plaatsingscoördinatie voor de jeugdhulp plus en Zorgbemiddeling
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1. Regionale taken van het Crisisinterventieteam en (boven) regionale taken van het Expertiseteam
Complexe Zorg. De contractduur hierbij is twee jaar met de mogelijkheid van twee keer een jaar
verlenging;
2. Wettelijke en niet-wettelijke taken, die uitgevoerd worden door Gecertificeerde Instellingen:
o Jeugdbeschermingsmaat regelen en jeugdreclassering. De contractduur van de nieuwe
contracten is vier jaar, met twee maal de mogelijkheid deze met twee jaar te verlengen.
o Niet wettelijke taken: inzet van de GI in het preventief justitieel kader;
3. Advies en Deskundigheidsbevordering als onderdeel van Beter Samenspel
De Inkoopprocedure GI is in lijn met de Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024 (kenmerk 18-017) die
op 3 juli 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Beter Samenspel als onderdeel van de werkwijze GI met ingang van 2020
De werkwijze ‘Beter Samenspel voor veilig opgroeien’ is onderdeel van de raamovereenkomsten.
‘Beter Samenspel’ is er op gericht de samenwerking tussen de GI’s en de lokale teams te versterken
en betekent een verandering van werkwijze: van acteren op symptomen naar het doorbreken van
patronen. De werkwijze ‘Beter Samenspel’ is vertaald in twee concrete producten in de inkoop GI.
Vormen van inkoop
Op basis van de aard van de op te dragen diensten, juridische overwegingen en de beperkte tijd
voor de inkoop, is onderzocht welke procedures mogelijk zijn voor de inkoop van bovengenoemde
diensten. Er is gekozen voor :
1. Een Europese aanbesteding voor de inkoop van het Crisisinterventieteam en het Expertiseteam
Complexe Zorg;
2. Een Open House aanmeldingsprocedure voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering
(wettelijke taken) en de niet wettelijke taken in het preventief justitieel kader.
3. Een onderhandse procedure voor overeenkomsten voor Advies en
Deskundigheidsbevordering met drie GI’s die al ervaring hebben met Beter Samenspel.
Stand van zaken inkoop
1. De overeenkomsten met Stichting Jeugdbescherming West Haaglanden voor het Crisis
Interventie Team en het Expertiseteam Complexe Zorg zijn ondertekend door gemeenten en
aanbieder.
2. Via de Open House aanmeldingsprocedure hebben vier GI’s zich aangemeld waarmee
overeenkomsten zijn ondertekend. Het betreft:
a. Coöperatieve Vereniging Briedis Jeugdbeschermers U.A.
b. Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden (JBW),
c. William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS)
d. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LDH).
De eerste partij is een nieuwe contractspartij voor jeugdbescherming; de andere zijn bekende
contractspartijen.
De GI’s die buiten onze regio werken, zijn actief benaderd om zich aan te melden. Tijdens de
Open House procedure is aanmelden gedurende de gehele contractperiode mogelijk.
Contractering is van belang omdat in principe alle GI’s in het land na toewijzing door de rechter
een maatregel kunnen uitvoeren voor Haaglandse jeugdigen. In praktijk betreft het een klein
aantal jeugdigen die bijvoorbeeld vanwege hun netwerk voor langere tijd in een andere regio
wonen. Inmiddels hebben zich ook enkele buitenregionale GI’s aangemeld.
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3. De inkoopdocumenten voor Advies en Deskundigheidsbevordering liggen op dit moment voor bij
de drie GI’s, die al ervaring hebben met Beter Samenspel. De planning is dat deze
overeenkomsten in februari 2020 worden ondertekend door de GI’s en de H10-gemeenten. De
diensten van dit product die tussen 1 januari 2020 en de datum van ondertekening van de
raamovereenkomst worden uitgevoerd, worden geacht onder de werking van deze
raamovereenkomst te vallen.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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